Службен весник на РСМ, бр.78 од 16 април 2019 година
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на чл.28 од Законот за јавното обвинителство, Јавниот обвинител на
Република Северна Македонија на 7.2.2019 година, донесе

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЕТИЧКИОТ КОДЕКС
НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Етичкиот кодекс на јавните обвинители на Република Македонија во текстот
пред зборот „Македонија“ се додава зборот „Северна“.
Член 2
Во чл.2 по алинеја два „- начело на непристрасност и независност “ се додава
алинеја три која гласи: „- начело за спречување на судир на интереси“.
Член 3
По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи
Спречување на судир на интереси
Јавните обвинители не смеат да дозволат брачните, роднинските или
пријателските врски кои ги имаат со лицата кој се дел од законодавната и извршната
власт да влијаат врз нивната функција и одлучување, како и да делуваат на начин што
во јавноста ќе создадат сомневање врз работата на јавните обвинители, од таквите
врски или влијанија.
Јавните обвинители не треба да дозволат нивното професионално расудување и
обврски да бидат засегнати од нивните политички, финансиски, деловни, сопственички
или лични интереси. Јавните обвинители особено не треба да постапуваат по предмети
во кои тие, нивното семејство или деловните соработници имаат личен, приватен или
финансиски интерес.
Јавните обвинители не смеат да се вклучуваат во надворешни активности кои
создаваат или изгледаат дека создаваат судир на интереси со нивната функција. Како
надворешни активности во кои јавните обвинители не смеат да се вклучат се:
- активности кои ќе доведат до исполнување на законските основи за изземање
на јавниот обвинител од конкретно постапување;
- активности кои можат да влијаат на перцепцијата на јавноста дека конкретното
постапување на јавен обвинител е донесено на пристрасен или на помалку
непристрасен начин и

- активности кои можат да доведат до дисциплинска одговорност на јавните
обвинители.
Член 4
Во член 6 се додаваат 4 нови ставови, кои гласат:
Јавните обвинители по ислучок можат да примаат и даваат подароци само при
протоколарни настани од значење за работата на Јавното обвинителство.
Протоколарни настани од значење за работата на Јавното обвинителство се
службена посета на јавен обвинител на странска држава, пратставник на странска
меѓународна институција, министер за правда на странска држава, организирање или
присуство на меѓународна конференција, склучување на билатерален или
мултилатерален меморандум за соработка на јавните обвинители, свечена академија и
други слични настани со кои се унапредува работата на јавните обвинителства.
При протоколарни настани јавните обвинители можат да даваат подароци во вид
на книга, суверни или друг предмет кој го изразува културното наследство на државата
или да примаат подароци чија вредност во една календарска година не надминува 100
евра во денарска противвредност.
Применииот, односно дадениот подарок се запишува во Регистарот на подароци
на јавното обвинителство во кое јавниот обвинител ја извршува функцијата, а копија
од листата од евиденцијата за примените подароци се доставува до Државната
комисија за спречување на корупцијата.
Член 5
Во членот 26 по ст.3 се додава нов став 4, кој гласи:
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и вишиот јавен
обвинител на вишото јавно обвинителство известувањето од Етичкиот совет може да го
сметаат како иницијатива за утврдување дисциплинска одговорност на јавниот
обвинител против кој е поднесена претставка и одлучувал Етичкиот совет.
Член 6
Измените и дополнувањата на Кодексот стапуваат во сила на денот на
донесувањето, а ќе се применува од денот на објавувањето во Службен весник на
Република Северна Македонија.

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Љубомир Јовески с.р.

